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PANDEMIA Presidente do TRT-5 diz que portaria publicada pelo governo federal fere a Constituição

Proibir demissão de não
vacinados é inconstitucional
A portaria que proíbe a de-
missão por justa causa de
pessoas que recusem se va-
cinar é inconstitucional, no
entendimento da nova pre
sidente do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 5ª Região
(TRT5-BA), Débora Machado.
A norma foi publicada pelo

Ministério do Trabalho e
Previdência na última se-
gunda-feira. A desembarga-
doralembrouqueaportaria,
inclusive, já é alvo de ação no
Supremo Tribunal Federal
(STF). "Creio, opinião pes-
soal, que fere a Constituição.
Uma portaria não pode dis-

ciplinar esse tipo de regra-
mento. Não cabe ao Minis-
tério do Trabalho. O que ele
faz é detalhar a lei, como se
fosse uma espécie de regu-
lamentação, e não ele fazer
as regras. Acredito que essa
inconstitucionalidade será
reconhecida", pontuou a de-

sembargadora, durante en-
trevista coletiva antes da
posse da nova gestão da Cor-
te. Para a presidente do
TRT5-BA, além da forma, há
também problemas do pon-
to de vista do conteúdo. "Isso
autoriza o empregador a de-
mitir", avaliou. B2

“Creio que essa
inconstitucio-
nalidade será
reconhecida”
DÉBORA MACHADO, pres. do TRT5

SÉRIE B

Vitória arranca
empate com Avaí
no fim do jogo B8

Frederico Tadeu / Avaí F.C.

PRECATÓRIOS

Aprovação
de PEC
envolveu
“compra”
de votos
A polêmica PEC dos Precató-
rios,aprovadaemprimeirotur-
noapósvotaçãonoplenárioda
Câmara, contou com "compra"
de votos do governo, na libe-
ração de emendas para par-
lamentares. Ontem, o deputa-
do Celso Maldaner (MDB-SC)
alega que foi oferecido R$ 15
milhões por parlamentar. A8

DESPEDIDA

Trajetória
e papel de
Renato
Simões são
destacados
Entidades representativas do
setor jornalístico e de outros
segmentos manifestaram
pesar pela morte de Renato
Simões, presidente de honra
do Grupo A TARDE, destacan-
do sua trajetória à frente da
empresa. O corpo do jorna-
lista foi cremado. A5

CELEBRIDADE PET

Bono Surf Dog
faz tour
em praia s
da Bahia
Um cachorro surfista, cam-
peão mundial, recordista no
Guinness Book e protagonis-
ta de uma série de TV. Esse é
o Bono Surf Dog, a celebri-
dade que venceu cinco vezes
o mundial de Surf Dog e tem
passado as últimas semanas
em praias baianas. A4

CÊNICAS
Espetáculo circense do
Teatro Vila Velha traz
reflexão sobre vida e morte C1

FLEXIBILIZAÇÃO

Mata de São João
libera uso
obrigatório de
máscaras A4

IMOBILIÁRIO

Imóveis na
planta não
atendem
demanda B5

LUIZ MOTT

“Rainhas e reis
africanos povoam
o imaginário
ocidental” A2

WALTER QUEIROZ JR.

“Ainda nos falta
seguro respaldo
para a liberação de
grandes eventos” A3

BOXE

Baiano Keno fica
com a prata no
Mundial B7
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UM JORNAL DE OPINIÃO

HISTÓRIA

Série pioneira
celebra o
Dia da
Consciência
Negra
Intitulado Qual a sua cor? A
Vida em um mundo racista,
o especial publicado na edi-
ção de 20 de novembro de
2003 de A TARDE iniciou tra-
balho pioneiro em jornal co-
mercial: a produção de con-
teúdo especializado sobre
questões étnico-raciais. A7

MARÍLIA
MENDONÇA
MORRE EM
QUEDA DE

AVIÃO
A cantora sertaneja Marília

Mendonça, de 26 anos, morreu
após o avião em que ela estava

cair em cima de um curso
d’água em Piedade de Caratinga,
no Vale do Rio Doce, no oeste de

Minas ontem. Além dela,
nenhum dos outros quatro

tripulantes sobreviveu,
incluindo seu tio e produtor. B4

OPINIÃO \ LEITOR

“Chega de políticos
que vivem
negociando
cargos e verba” A2

CARLOS QUINTELA

Leões ficaram no 1 a 1, ontem, no Estádio da Ressacada

Divulgação

Marília morreu no
acidente, a caminho
do local onde faria
um show no interior
de Minas


